REF. CBR6027

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop

6 Slaapkamer huis / villa te koop in Aiguablava, Costa Brava
Spanje » Costa Brava » Begur » Aiguablava » 17255

6

5

692m²

5.800m²

Slaapkamers

Badkamers

Plattegrond

Perceeloppervlakte
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OMSCHRIJVING

Uitzonderlijke accommodatie aan de kust op een groot
perceel in Aiguablava aan de Costa Brava.
Dit klassieke, mediterrane pand aan de kust ligt in Aiguablava - een van de meest
gewilde baaien van de Costa Brava - en biedt directe toegang tot het kustpad en een
kleine, aantrekkelijke baai direct voor het pand. Het huis is gebouwd op een groot
perceel van iets minder dan 6.000 m² met grote tuin en zwembad en biedt volledige
privacy.
De accommodatie dateert uit 1975 en is sinds de oorspronkelijke constructie in
dezelfde familie gevestigd en kan voor de eerste keer worden gekocht. Het huis is
verdeeld over drie niveaus en omvat 6 slaapkamers en 5 badkamers, plus een apart
personeelsverblijf op de benedenverdieping. De belangrijkste woonruimtes en de
formele eetkamer bevinden zich op de begane grond en hebben allemaal een
uitzonderlijk uitzicht op zee en directe toegang tot een groot overdekt terras. Er is
een verdere receptie / speelkamer op de benedenverdieping met toegang tot de tuin.
De master suite op de eerste verdieping heeft grote ramen die het prachtige uitzicht
op zee bepalen en er zijn nog vier slaapkamers op dit niveau, waarvan er twee een
eigen badkamer hebben en twee een badkamer delen. Het huis wordt onderhouden
naar een hoge standaard, maar zou profiteren van een aantal cosmetische bijwerken,
met inbegrip van de badkamers en keuken.
De grootte van het perceel betekent dat het huis een goed niveau van privacy geniet
en de zuidoostelijke oriëntatie zorgt ervoor dat het huis profiteert van de dagenlange
zonneschijn. Het zwembad met zomerkeuken is gelegen op het meest zuidelijke deel
van het perceel met een prachtig uitzicht op de zonsondergang over de baai van
Aiguablava.
Er is voldoende parkeergelegenheid met ruimte voor minstens 6 auto's op de oprit en
een privégarage voor 2 auto's op het lagere maaiveld.
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lucasfox.co.nl/go/cbr6027
Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Waterput, Verwarming,
Verhuur licentie, Uitzicht, Inbouwkasten,
Barbecue, Balkon, Alarm, Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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